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স এক িদন িছল। জিম িছল। গাই িছল। নটেকানার দাকান িছল। ে  চেল যত, বছর 

বছর িকছু উ ৃ  হত। স টাকা আবার খাতেকর কােছ খাটত, দিড় সুেদ। আর বাপ খাটত 

মােষর মেতা, ভার থেক মাঝ রাত পয । আমােদরও খাটাত। বাপ খুব রাগী িছল। মা- তা 

যখন তখন মার খত। তবু কখনও িকছু বলত না। িবেয়র সময় বােপর বািড় থেক িনেয় 

এেসিছল একটা বাঁধােনা সলাই, তােত লখা িছল, শাসন করা তােরই সােজ, সাহাগ কের 

য। বাপ আমােদরও পটাত, পাঁচন িদেয়। আমরা নয় ভাই- বান। বােনেদর ছাটেবলােতই 

িবেয় হেয় যায়। কউ ই ু েলর মুখ দেখিন। “পেরর ঘর যােব, তার আবার লখাপড়ার 

দরকার কী?” অকাট  যুি । ভাইরা ই ু েল যতাম, িক  ায়ই কামাই হত। মাঠ ভিত কাজ, 

আর বাবু ই ু েল িগেয় লাটসােহব হেবন, জজ-ম ািজ র হেবন? কথা তা নয়, যন ল াবাটা। 

িক  তােকই আবার দেখিছ তার হাঁটুর বয়িস পু তেক গড় করেত। সরকাির কতারা হেল 

তা কথাই নই, এেকবাের সা া । আর কী কী ভট দেব, মাছ, কলার কাঁিদ, তরমুজ, িঘ— 

তাই িনেয় বয়াকুল হেয় পড়ত।    



হেব না-ই বা কন? “ য সােপর য ম  বাপ! মজুর-মুিনষেদর যত পািরস খাটা, এমন খাটা 

য কথা বলবার ফুরসতও যন না পায়। কথা বলেত পারেলই তা গালমাল, তখন তার 

চােখর িদেক তািকেয় কথা বলেব। িক , আমলা-অিপসারেদর বলা অন  কথা। সাত কথা 

বে ও হঁ হঁ কের যািব। জােল মাছ না পড়েল বাজার থেক সব চেয় বড় কাতলাটা িকেন 

িনেয় যািব, বলিব, জুর, আমােদর পুকুেরর মাছ। বািড়েত যখন আসেব গািড় ভিত কের 

পাঠািব। তার পর তােক আর আটকায় ক? জিমর বে াব , িঠকাদাির, দাকােনর লাইেস , 

য কাজই হাক না কন সব।” বাপ বুেড়া আ ুল আর মধ মা ঘেষ চটাক আওয়াজ করত। 

আর, বুেড়া আ ুেলর ডগা তজনীেত ঘেষ টাকা গানার ভি  িছল তার মু ােদাষ। টাকা িছল 

াণ। ই ু েল যখন যতাম, কানও িদন একটা িসিক িদত, কানও িদন তাও না। বলত, ঘের 

খেয় যািব, মুিড় বঁেধ িনেয় যািব। পয়সার দরকার কী? মা লুিকেয় চুিরেয় িকছু পয়সা জমাত, 

তাই থেক কখনও সখনও িদত। বাপ ব াে  টাকা রাখেত ভয় পত, ব া  যিদ ফল হেয় 

যায়? তার চেয় ভাল টাকা খাটােনা, খাতক মের গেল তার ব াটা আেছ, ব াটার ব াটা আেছ। 

খেট শাধ করেব। করতও। চােষর যত মজুর-মুিনষ লাগত, তার বিশর ভাগটাই হেয় যত 

কজার সুেদর বাবেদ।  

এত টাকা-টাকা করত কন? “জািনস এক সময় বামুনরা আমােদর ছাঁওয়া জল পয  খত 

না। স অেনক কাল আেগর কথা, তারা জািনস না। আিম েনিছ ঠাকুরদার কাছ থেক। তার 

পর করেম করেম যখন টাকার জার বাড়ল, তখন আমরা জলচল হলাম। তার মােন, টাকা 

থাকেল সব আেছ, না হেল িক ু িট নই। লখাপড়া আমােদর কপােল নই, লখাপড়া কেরও 

বিশ িকছু করেত পারিব না। ডা ার উিকল ব াির ার সব হেব বামুন-কােয়তরা। িচর কােলর 

িনয়ম। তার চেয় মািট চটকা, টাকা বাড়া, টাকা থাকেল জজ না হেয়ও তুই জজ।” আমার 

বড়দাদা কেলেজ পড়েত যেত চেয়িছল। যেত দয়িন। তখন াইমাির ই ু েল চাকির পাওয়া 

যত, তােতই ঢুিকেয় িদল। আর িবেয় িদেয় িদল। টাকা তুলেত হেব না? িতন মেয়র িবেয়েত 

যত খরচ হেয়েছ, তার পুেরাটা তার িবেয়েত তুলেত হেব। তুেলও িছল। দাদার েরর জিম 

িবি  কিরেয় ছেড়িছল। আমার চাকির-করা ছেল, কুিড় হাজােরর এক পয়সা কম নব না। 

স কােল কুিড় হাজার মােন এখন কুিড় লাখ। টাকার ব াপার হেল বােপর কােছ আ ীয়-ব ু  

স ক অবা র। ধু আমার বাপই নয়, কাকা-জ াঠা-মামা- মেসা, আমােদর কুেলর সবাই এক 

রকম। তা বেল সবাই য খুব টাকাওয়ালা িছল তা নয়। কউ কউ তা মজুরও খাটত। তেব 

হ াঁ, বাগিদ-সাঁওতালেদর সে  বাপ য ব বহার করত, িনেজর জােতর মজুরেদর সে  তমন 



করত না। যমন, িনেজর জােতর মজুররা বােপর সে  বেস খত। খাবার িদেত অসুিবধা নই, 

টাকা তা লাগেছ না। টাকা না লাগেল িনেজর জােতর িদেক বােপর খুব দরদ িছল। আর িছল 

পুেজা-আ ার িত টান, আর অন  জােতর ছাঁওয়া বাঁিচেয় চলার বািতক। রাজ সে য় 

উেঠােন গ াজল িছটােতা, বাগিদ-সাঁওতাল-মুসলমান মজুররা চেল যাওয়ার পর।   

তা, বাপ বঁেচ থাকেতই িদন বদলােত লাগল। কােশ  মহাজনী কারবার ব  হল, তার চেয় 

বড় কথা মজুরেদর মুেখ কথা ফুটল। তত িদেন আমরা বড় হেয়িছ। বাপ গাঁয়াতুিম করত, 

আমরা তখন বুিঝেয়বািঝেয় থামাতাম। বাবা গা, সময় বদেলেছ, য িদেক বৃি  সই িদেক 

ছাতা আড়েত হেব। জজ-ব াির ার নয়, এখন পািট হে  রাজা, পািটর সে  িমেলিমেশ চলেত 

হেব। িমেলিমেশ চলেত চলেত িনেজেদরও খািনক বদলােত হল, ছেলিপেলেদর পড়েত 

পাঠােনা, তােদর জন  িটউশন মা ার, এই সব চলেত লাগল। বাপ যতই বলুক, লখাপড়া 

কের আমােদর জজ-ব াির ার হওয়া হেব না, নাই-নাই কেরও ছেলেদর ই ু েল পাঠােনাটা 

 হেয় িগেয়িছল। মেয়েদর ই ু ল যাওয়া অবশ  অেনক পের বেড়েছ।   

এ িদেক আবার বাজােরর রং বদলােত লাগল। আমরাও সই রং-এ িমেশ গলাম। টাকা 

খাটােনার নতুন নতুন রা া খুেল গল, সার-কীটনাশেকর দাকান, িঠকাদাির, চােলর ব বসা, 

কত কী। আবার কউ কউ মা ািরর মেতা চাকিরবাকিরও পেয় গল। ােম ধু চাষবাস 

কের পটপালা লাক এেকবাের কেম গল। এক অংশ যারা মজুর িছল, মজুরই থেক গল। 

সামান  যা িছেটেফাঁটা জিম-জায়গা পেয়িছল, তা িদেয় খাঁিট চািষ হওয়া যায় না। আবার যােদর 

জিম িছল তারাও ধু চােষর উপর দাঁিড়েয় রইল না। তার সে  নানা িকছু করেত লাগল, যার 

মেধ  একটা হল পািট। থম থম আমরা পািটর ধার ধারতাম না। চাঁদা িদেয় খালাস। িক  

যুগ বদলায়। এখন ধু টাকা থাকেল সব কনা যায় না, পািটর মতাটা দরকার। আর সই 

মতা থাকেল টাকার আমদািন আটকায় ক? তার মােন টাকা আর পািটর মতা আেগ যটা 

আলাদা িছল, এখন এেকবাের খােপ খােপ িমেশ গল। বাপ আজ বঁেচ নই, থাকেল দখেত 

পত, য ব াটােক স নটেকানার দাকানটাও িঠক মেতা চালােত পারেব না বেল সকাল স া 

খাঁচা িদত, স-ই আজ এলাকার মািলক। তার কথায় লােক ওেঠ-বেস। এক সময় যার বাপ 

িবিডও বা িডএম-এর পােয় পড়ত, এখন কত লাক তার পােয় পড়েছ। আর বাপ য ব া েক 

ভয় পত, আিম এখন সই ব া  থেক টাকা কামাবার কত রা া বার কের ফেলিছ।   



বেলিছ তা, এ সুেযাগ সবার ভােগ  নই। সবার বাপ তা তার ছেলেক টাকার সাধনা করেত 

শখায়িন। বা শখােত পােরিন। যারা পেরেছ তােদর ছেলরা সুপু । বােপর সাধনা ধের 

রেখেছ, তার বােপর, তারও বােপর পািরবািরক ইিতহাস ধের রেখেছ। সারা মাস, সারা বছর 

নানান পুেজাআ া। িবধমী মুসলমান, অজাত-কুজােতর লােকেদর ঘের উঠেত দয়িন। তােদর 

বা ারা ােমর াইমাির ই ু েল অন  জােতর ছাঁওয়া বাঁিচেয় খেত পারেল খায়, না হেল 

খাওয়া বারণ। তােদর মেয়েদর ই ু েল পাঠােনা হয় বেট, িক  দশ-বােরা াস হেলই িবেয়র 

তাড়েজাড়। ছেলেদর জন  অবশ  অন  ব ব া। কলকাতা, দািজিলং, ল ন পাঠাবার 

উেদ াগ।  

নতািগির আর টাকা-করার ডবল ধামাকার চােট মােঝমেধ , িকংবা ায়ই লাঠালািঠ হয়। স 

সব আিম করেত যাই না। কন যাব? লাক আেছ, ওরা করেব। বােপর কথাটা আিম একটু 

বদেল িনেয়িছ। মজুরেদর িনেজেদর মেধ  এমন ভােব লিড়েয় রােখা, যােত ওরা িনেজেদর 

মেধ  কথাটুকুও না বলেত পাের। চােখর িদেক যিদ তাকােতই হয়, এেক অেন র চােখ চাখ 

রাখুক। আমার িদেক তাকাবার সময় হেলই সামথ  হেব, তাই সময়টাও িদই না। শাসন ছাড়া 

টাকা হেব না, টাকা ছাড়া শাসন চলেব না, এইটাই ম । সই মে ই পািট। আজ এই পািট, 

তা কাল ওই পািট। যখােন গেল সুিবধা হেব সখােন যাব। বড় মতােক সা াে  ণাম 

কের যাব— বাপ িশিখেয় গেছ— ছাটেদর সব সময় পােয়র তলায় রাখব, যমন কের রাখেত 

হয় িনেজর ঘেরর মেয়-বউেদর। নীিত, আদশ, িবদ াসাগর, রবী নাথ— ও সব কলকাতা 

শহেরর জন  থাক। 

 


